
Es publicara durant els dies de l'Exposlcló Número 4 lIeida, 9 de novembre de 1930

tle l'I~XI•••sici{.
tle IJleitl;1

Suplement de l/Vida .Lleidatanal/

I'alll••txcs ••••lelltIIICS •
I cl••••iiclltS

lj:ntre mig del davassall de colors i de riquesa que suposen les mil variades flors que

figuren a l'Exposició, mostrant on pot arribar i el que és capa\; de fer la branca agrícola més

cuidadosa i ensems més rel11un~rativa,en un stand deIs l11és escaiellts i austers bi ha unes pa

notxes de pani\;, porugues. que no gosen a trelll'e el color Ilampant d'el;tré la fullal'aca que

les protegeix.

Les hem mirat i reminlt cent vol tes perque en son peu bi ha un petit ¡'etol que esdevé

albora un poema i una tragedia. Diu senzillament qU,e aquel! és el primer producte bortícola

obtingut en els saladars 1110negrins, pero diu més encara, i aixo no s'ha confiaf a la ma d'un ele
liniant més o menys pulcre, sinó a la veu ele la consciencia que truca al sensible que les

contempla.

Aquell moresc primicel' que ens ha donat la terra veina, esdevé l'anatema contra tan tes

generacions que han deixat ensorral' un poble a base de vantar-li les seves grandeses i la pro

pia gallardia, distraient·lo de la sobrietat que el lliga a la terra; són els primers fruits

que proclamen l'abandó i les penúries amb que s'ha tingut al poble germa d'Aragó, i que ba

fet d'e1l una ruina; és la bandera vermellosa de la protesta que s'ba cansat d'estar callada per a

mostrar la virior del seu sofriment, l'anhel del seu viure.

Toqueu, si us plau, amb devoció, aquells grans turgents que no s'han acabat ele desprendre

i sentireu l'escalforeta de la renaixen\;a aragonesa: escolteu-ne la seva veu i en copsareu la can

tarella que fa un poble que veu la possibilítat de eleslliurar-se eco\lomicamcnt de la l1lis~ria que

I'ba iet viure amb tota mena de mancaments, amb tota classe de privacions; e1l us didlla trage

dia del gran poble, e1l us contara les ii'lusiollS pereludes, el trist fugir de la gent jove, l'baver de

desfer les cases bastieles amb il'lusió i abandonades amb pena.

Pero si aquells bumils proeluctes del cal11p que es retroba a si mateix, us parlen de tanta

turpitud i de tan grao abaneló també us sabran dir, com la terra aragonesa el dia que tingui

els elements que li manquen eselevindra una terra de promissió que sabra retornar amb abun

dancies insospitades totes les ll, grjmes i desconsols que sobre eI'ella hi han sobrevingut.

Bellvingut síes en aque~ta terra catalana, fruit primer deIs salaelars aragonesos; has estat

prou generós per aportar-nos tota l'alegria havent tingut tothora prou grandesa pel' a acallar

ue la tristor.
ANT~M[ BE.RGÓS.
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I~I .llle· .Iille.a les fI•••-s
Els clavells d'En Trilla, les

fiors d'En ~aura, les dalies d'En

~iore11 i Torrentó, s'havien' girat

de cara al cel aquests jorns passats

de vent tempestuós, feien oraCÍó,

pregaven a Déu'¡ deien:-Senyor,

ku que passi el vent, mireu que

morirem totes, teniu en compte

que vindran d'arreu germanes nos

tres, i no les podrem rebre. Mireu

que Lleida fa la nostra festa i no

hi serem nosaltres-, i Déu les es

colta; els vents pararen i renasqué

una primavera a la tardor... Elles

es perfumaren amb les seves mi

110rs essencies, e1s sortiren els co

10rs més vius i amb trajo de nit,

esplendidament abillades anaren

als Camps Elisis,jardins d'insomni

creats pel batlle Fuster per fer-s'hi
I

Jocs fiorals i Festes d'art i poesia.

Les fiors de Lleida han rebut

les germanes de Barcelona am b

tots els h onors i els han dit:

-veieu, aquí també ens estimen,

aquí també hi ha esperits selectes

que ens tracten amb afecte; tenim

eb vostres mateixos colors, els

vostres perfums, la vostra elegan-

cia; ja vemeu com amb el temps

anirem molt lluny. Lleida fara una

fira anyal, exposara als seus page

sos, els nous procediments de

cultiu del món, recopilara tots els

avan<;;os, vindran homes d'arreu,

per estudiar i aprendre coses no

ves, farem unes grans festes on es

cantara la vida exuberant de les

plantes, deIs arbres, de la fruita,

de les fiors, deIs perfums, l'essen

cia de la poesia, l'amor deIs amors,

l'amor a la vida...

Els crisantems de l'Andreu

Batlle, assenleixen; hem vingut de

Barcelona-digueren-, en el car

rer que hi ha mi Palau, tenim el

nostre estatge, la terra d'on som

. fi11s, és un tros de Paradís, con

reuat per En Batlle. Aquest home

ens ha donat un trocet de la seva

ciencia i així viv.im i així som de

contents; les nostres germanes da

lies moriren totes, les corferí el

vent. Ja veieu fiors de Lleida, SI

us estimem, que hem deixat tot

aquest bé de Déu per venir-vos

a veure.

PERE CASTRO VICÉ
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I~ tt Sal I1 al l· e e 11 s
En tot el món només trobareu dues concerListes d'arpa, sensibilíssim

instrument que va caure injustament en c1essús en el segle passat. La nostra
ten-a, posseYda d'un temperament musical per excel'lencia, ha volgut reivin
dicar i ensems dignificar aquest estre magic que en la Ilunyania deis Lemps
era escoltat amb c1evoció a les corts més selectes del Continent quan la seva
melodia complementava els poemes deIs romantics trovadors.

Dues catalanes jovenetes són, an. per ara, les úniques que van cercant
. simpatía per l'arpa. Catalunya pot estar joiosa de veure Iligat el seu nom al
d'aquest estre, la devoció al qual a la nostra ten'a, és varies vegades centenaria.

Rosa Balcells, la jove i bellíssima arpista barcelonina, ens oferira, n la
sessió de clausura de l'Exposició Agrícola, un recital que per nosaltres cons
tituira les primícies d'un aparell que té més ele c1iví que d'huma. P. G.
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Ens dol qne circumstancies especials
ens privin de dedicar a aquesta bene
merita entitat tot aquella atenció que
mereix I,,!- honrada ¡-asca que ha emprés.
quan hom veu tanta gent, tants artistes
de elublé preocupats només que per a
reeixir, per a espeterrar, per assolir un .
triomf racil a base de trucs enlluerna
dors, sense preocupar-se poc ni gaire
de ¡'alta missió del qui esta consagrat
a la eclucació sana del poble; dol, repe
tim no poguer fer I'elogi complet, am
pIe, detingut, detallat d'una Agrupació
tan digna del més fervorós elogi com
és 1'«Associació Coral de Música A.nti
ga». No volem dir .que arribi a aswlir
efectes definitius, perfectes. o, no vo
lem pas dir aixo. La nostra Iloanr,;a in
condicional és per a la empresa noblp.
d'esmerr,;ar energies i entusiasmes en
una tasca tan poc compresa i tan puc
agralda com la d'interpretar obres que
no van dirigides al públic facil d'en
grescar, sinó a I'auditori que sap reco
lIir l'esperit i concentrar-se i abstreure's
a tanta banalitat com es respira en les
sales d'espectacles i fer I'esforr,; indis
pensable pet: a copsar i sadollar-l'e en la
deu que brolla abundantment d'unes
obres d'art inabastables a lants filisteus
que s'entes~en en creure's iniciats, si
més no.

Es molt d'agrair el fervor d'aquesta
joventut dirigida pe] mestre Moles en
interpretar composicions que exigeixen
una gran finar d'esperit per a posar de
relleu tates aquel les línies melodiques
que semblen lluitar unes amb alLres ¡no
fan altra cosa que convergir tates en
un mateix punt: el desenrotllament d'una
idea sonora. I quan d~sprés d'un aleteig
esfereldor, després d'una discussió ani
mada, d'una aparent divergencia de cri
teris i tendencies, ve un acord que re
cull i ordena i reconcília en u.. accent
unanim tots aquells factoes dispersos,

¡'anima sent una pau, un repos, una dol
r,;or intradulbles.

Tasca difícil, desagralda, crudel a
estones, la d'aqueixos joves que coman
da en Moles. Hi ha moments de vera
angoixa en que hom veu el fil d'or d'una
interessant polimelodia- menar,;at per
l'arma finíssima d'un trontoll, d'una dis
sonancia que no consta pas en la parti-.
tura. Es ben feixuga la tasca del direc
tor en conduir cada element pel seu
camí, amb una apa¡-ent independencia
deIs restants, i fer que tots convergeixin
en un moment donat en un punt que
assoleix una grandiositat d'una gran
emoció. Val a dir que el mesl:t'e Moles
condueix admirablement. Té una direc
ció senyorívola, ferma, segura, d'una
gran flexibilitat. La seva ma dreta guia;
la ma esquerra plasma, el seu cos, tot
ell, il'lumina i matisa cada nota, cada
accent.

Ens és ben plaent dir que, com a di
rector, és de lo més perfecte que hem
vist en agrupacions d'aquesta mena. El
dia que aconsegueixi fer-se obeir pels
seus cantaires sense que siguin neces
saries certes contorsions i gimnassie~
que poden semblar excessives i fins in
necessaries, haura arribat a un Iloc en
que l'elogi sera pur, rotundo DeIs cantai
res sobressurten les cardes de les so
prans i deis baixos. El to mat de les
contralts a moments desdibuixa un xic
el conjunto EIs tenors forr,;a discrets. En
algun aCOl-d de repos perl10ngat no tots
els pulmons suporten la mateixa resis
tencia i aixo fa que I'afinació en surti
lIeugeram ent perj udica da.

El programa magnífico Tanmateix
algunes de les obres que l'integraven
llauria estat millar esperar a dominar-les
sense un tan visible esforr,;. La merave
llosa polifonia de certes obres de Bach
ofereix dificultats no pas sempre fkÚs
de superar. Potser és prematur incloure-
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les en programa. Les composicions deIs
autors catalans així com les de Palestri·
na, Lasso, Encina, Brudieu, }annequin
sortiren de faic;;ó deliciosa.

Sobresurt entre totes el «O vos
omnes» de Morales. Fou el moment cul
minant del concert; fou dita amb un fet·
VOl' i un encert que produien calfret.

Pot restar, doncs, ben satisfp.ta la Co
missió organitzadora del resultat artís
tic de l'audició. o tan, en canvi, de
l'assistencia a la mateixa. Hi trobarem
a mancar molta gent. iVlolta gent que

en altres ocasions menys solemnes sem
blaven i deien sentir un gran entusias
me per la bona música. Molta altra gent
que, baix cap concepte hi podia mancar.

. Aix: i tot a la platea s'hi veia una con
currencia selectíssima i fon;;a nombrosa.
Aquella concurrencia que sap distingir
entre música i brogit, entre art autentic
i faramalla.

Fem punt amb el desig de parlar
d'aquest concert amb més detenció un
aItre dia.

J. M.a LLORENS.

r

(

L'Exposició ha continuat essent vi

siladíssima a :'extrern d'arribar moments

en que es feia dificil l'accés als stands:

Amb el tren de migdia arriba, acorp

panyat ele la seva esposa, el Mestre Xa

vier Gols; a I'estació, sortí una comissió

d'Ateneu i tarragonins amb residencia

a Lieida a rebre'l.

El concurs de cavallons fou presen

ciat per nombrosíssim públic que cir

cumdava tot I' ..spai destinat a aquestes

operacions qu~ foren presencia eles pels

senyors Presidents de l'Ateneu i Secció

de Ciencies i Exactes i Naturals. La par

ticipació ele concursants fou molt més

nombrasa que el dia anterior, no podent

donar els noms perque el }urat encara

estava treballant en els resultats obtin

guts i no n'ha facilitat la nota que deura

donar dema.

Durant tot el dia els diferents Jurats

continuaren isolament i conjunta els

seus estuelis ele classificació.

A la tarela, el senyor President de la

Secció de Flors, el gran floricultor se

oyor Blai Munné, acompaoyat del seu

fill, marxaren vers Gava. A l'estació sor

liren a acomiadar-lo aIguns amics i el

Pr~sident del Comité de Direcció.

Durant la tarda la Banda provincial

de la Casa de Carital dona un concert

.que fou molt celebrat, acabant-Io amb

la sardana «La Santa Espina» que me

resqué molts aplaudiments de la nom

brosa concurrencia que els escolta. .

Als nens i nenes de tes Cases de Be

neficencia se'ls obsequia am.b els popu

lars caramels Rome i Llop, tan celebrats

a nostra ciutat.

El concert del Casino, del qual ens

ocuparem amb més e1eteniíhent, ha es

devingut un grandiós exit. Mestre Gols,

amb una dicció i un sentiment incom-

parable ha desenrotlIat el valent pro

grama anunciat. L'aspecte del Saló de

Festes del Casino Principal era real

ment imponent.
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Avui, 9 de novembre de 1950·

A les IO del matí.-Visita a I'Expo

sició deis Sindicats Agrícoles de Ueida

i província.

A lés I I del 1I2atf.-Tindra Iloc als

Camps Elisis una sega na audició de Sar
danes a carrec de la cobla «La Principal
de LIeida», organitzada pel «Foment de
la Sardana».

A la mateixa hom. _. Organitzades
pel Sindicat Agrícola Catolic tindran
lloc dues conferencies: una, a carrec del
reverent mossén Josep Torra, versant
sobre «Costums i cullius de I'alta l11un
tanya lleidatana» i I'altra, per un dele

gat de la societat de Polases Reunides.
Aquesta dan'era sera il'luslrada amb pro
jeccions i ambdues tinJran Iloc al Ci
nema Vinyes.

Acte seguit es projecta ra una pe!" lí
cula de la casa Ricarel Vilalla, on es pot

apreciar l'evolució que ha tingut la fa
bricació deIs pols per a conserves, apart
d'altres interessantíssims aspecles de la
indústria de conserves.

A les] de la Im'da. - Al Camp
d'Aviació i a carrec ele l'i\eri-C1ub de
Lleida, esdeveniment esportiu a base de
presentar per primera vegada a Lleida,

planejadors que permetran efectuar vals

sense motor.

A la 1'lvltÚza hora i al Camp d'Es

ports, extraordina"ri partit de futbol a
honor deis senyors exposilors.

A les 4 de la ta1'da.-Organitzat pel
Sindicat Agrícola P¡'actic de LJeida, con·

ferencia que desenrotllara el President
del Sindicat Agrícola de Cornella, sobre
manera de tractar els arbres fruiters.

Acle seguit una sessió de projeccions
de pel'lícules de caracter agrícola a car

rec de la casa Kodak.

A les 7 de la tarda.-I a la vara esquer
ra del riu, .es disparara un gran castell
de focs artificials per la renomeJ1ada casa
«La Pirotecnica Española" de Barcelona.

El castel1 de focs i per lal que sia
més visible, s'empla<;;ara en ellloc cone

gut per «Sob>.

Dema, 10 de novembre de 1950

A les.] de la tarda.-Tercer concurs
Agrícola a base d'efectuar-se tauiats de
planters, en el Iloc que es destinara deis

Camps Elisis.

De ] a les 4']0 de la tarda.-Visita
a l'Exposició per les escales privaeles de

L1eiela.

A ler 4 de la ta1'da.-·I al 110c deIs
altres dies, es disparara un castell ele
focs japonesas que a l'igual que els ante
riors anira a carree de l'esmentada casa

de Barcelona.

A les IO de la 1'tit.-Reunió elel PIe
deIs Jurats a I'estatge de l'Ateneu (Cír
col Mercantil) per tal d'emetre el seu

fall definitiu.
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JURAT QUALIFICADOR

P7'esidmt d'h0770r

D. Lorenzo Pardo, Enginyer, Direc
tor fecnic d la Confederació Sindical
Hidrografica de l'Ebre.

Preszdmt

D. Salvador Roca LJetjós, Catedratic
de 1'Institut, President de l'Ateneu Llei

daLa.

Secretari

El de la Comissió Organitzadora.

Secció A. Hortalisses

P7'esident

D. Modest Reñé, Advocat, President
de la Cambra Oficial Agrícola.

Vocals

D. J. Figueras, Ex-president de la
Societat Agrícola Practica; ,D. Miquel
Castellnou, President de la Societat
Agrícola Practica; D. LJoren<;; Saura,
Horticultor, ele Lieiela.

Secretan'

Carmel Tapiol, Pintor.

Secció B. Fruites

P?-esitimt

D. Pere Falcó, President del Gremi
d'Exportaelors de fruites de LJeida.

Vocals

D. Josep Mercé Sendra, Exportador
de fruites; D. Liuís Pascual, Enginyer
Agrícola; D. Liuís Trilla, Floricultor, de

Lieiela.

Secretan'

D. Josep M. a Suau, Pintor.

Secció C. Llevors

Il'iustríssim Sr. D. Manuel Florensa,
President de la Junta Social del Canal

d'Aragó i Catalunya, Ex-~iputat a Corts
per Lieida.

Voca/s

D. Salvador Torres, Industrial; don
Josep M.a Niubó, Gerent del Sindicat
Agrícola Catolic de LJeida; N'Andreu
13atlle, Floricultor, ele Barcelona.

SeC?'etari

D. Josep Domingo, Comerciant.

Se¡;::ció D. Flors

D. Blai MUl1né, Horticultor.

Vocals

D. Josep O. Combelles, Enginyer,
Inspector del Treball a la provincia, don
Eusebi Martí Lamich, Enginyer Indus
trial, afecte al Ministeri del Treball i

Preyisió; D. Josep Colom, Enginyer afec
te als Serveis Agronomics de la Confe
deració.

~ecretari

D. Emili Gausí Serra, Fotograf.


